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Opening

De voozitter opent de vergadering. De dames Grootenboer en Attema en de heren
van Belzen, Doense, Oosters en van Nimwegen hebben zich afgemeld.
De vergadering vangt aan met een besloten gedeelte.

2.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur l1 april2016

Het verslag wordt vastgesteld.

3.

lngekomen en ver¿onden stukken
N.a.v. Nr. 3, Besluit verdeling zorg.
De heer Lamers merkt naar aanleíding van deze brief op dat de Franciscus Vlietland
Groep een tijdelijke nachtsluiting van de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) heeft
aangekondigd in het Vlietlandziekenhuis. De heer Lamers heeft naar aanleiding van dit
bericht opnieuw aandacht gevraagd voor het feit dat mutaties in de acute zorg pas
aangebracht mogen worden na afstemming met het VRR bestuur. ln een brief aan de
Franciscus Vlietland Groep zal nogmaals aan deze afspraak worden gerefereerd.

N.a.v. Nr. 5. Brief inzake financiële consequenties FLO
Dhr. Littooij licht toe dat een brief is vezonden aan de gemeenten Albrandswaard,
Lansingerland, capelle a/d lJssel, Ridderkerk, Rotterdam, Nissewaard, Maassluis,
Schiedam en Vlaardingen. ln het verleden hadden al deze gemeenten
beroepsbrandweermensen in dienst. De gemeenten die het betreft zijn op de hoogte
gesteld van het feit dat zij - ook wanneer het toepassingsbereik voor het FLoovergangsrecht gelijk blijft - rekening moeten houden met een toename van de kosten.
De exacte financiële consequenties voor de gemeenten zijn met het oog op de FLoonderhandelingen nu nog niet bekend. Het overleg tussen de
onderhandelingsdelegatie van de Brandweerkamer en de vakbonden is twee weken
geleden vast gelopen. ln de tussentijd zullen de acties door de brandweer zich gaan
verharden. De voorzitter spreekt uit dat de G4 burgemeesters de
onderhandelingsdelegatie blijven steunen.
a.v. N r. 6. Onderzoek fi nancieringsbehoefte crisistaak Redding sbrigade Nederland
De heer vroom stelt de vraag hoe het VRR bestuur op deze brief gaat reageren. De
voozitter meldt dat hij zijn standpunt persoonlijk aan de minister van V&J heeft toegelicht.
Het is de wens van de VRR om de samenwerking met de reddingsbrigade in zijn huidige
vorm te continueren, zonder dat sprake is van een overname van de reddingsbrigade
door de veiligheidsregio's.
N.

Nr. 7. Beéindiging we rkzaamheden coördinerend functionaris
Dhr. Littooij licht de brief toe. Dhr. Korthout heeft aangegeven dat hij zijn huidige
werkzaamheden als coördinerend functionaris per 1 augustus beëindigt omdat hij
vanaf die datum is aangesteld in de gemeente Brielle als interim gemeentesecretaris.
Deze opzegging betekent dat op zeer korte termijn in een opvolger voorzien moet
worden. E.e.a. is onlangs besproken in de Kring van Gemeentesecretarissen. Er wordt
op dit moment gezocht naar een opvolger. Naar verwachting zal de Kring per 1
augustus een kandidaat als opvolger aanbieden.

4.

Actielijst

De acties nr. 118 (Coördinerend functionaris) en 122 (Programma Brandweezorg)
worden afgevoerd.

5.

Besluitenlijst DB l1 april en 23 mei20l6

Er zijn geen opmerkingen op de besluitenlijst.

6. Mededelingen
a) Stand van zaken vluchtelingenopvang in de regio
ln de bestuurlijke klankbordgroep opvang vluchtelingen van 23 juni2016 is gesproken
over de opgave om te voorzien in voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers in ZuidHolland. ln deze klankbordgroep is vanuit de provincie Zuid-Holland aangeboden om een
ambtelijke workshop te organiseren. Deze workshop heeft als doel potentiële kansrijke
locaties voor het realiseren van opvangplaatsen in de (veiligheids)regio's te
inventariseren.

Mevrouw Salet licht toe dat de klankbordgroep positief heeft gereageerd op dit aanbod ,
maar dat dit aanbod ook aan het AB voorgelegd moet worden. Het memo van de
provincie Zuid-Holland en het COA waarin e.e.a. wordt toegelicht is bijgevoegd. De heer
victor Gijsbers (Provincie Zuid-Holland) vooziet het memo van een mondelinge
toelichting.

Gezien de opdracht die de provincie Zuid-Holland heeft gekregen om geschikte
opvanglocaties te inventariseren wil zijgemeenten helpen om in een informele en
vertrouwelijke setting te verkennen welke mogelijke locaties als kansrijk kunnen worden
beschouwd. De heer Gijsbers realiseert zich dat dit op dit moment een beladen
onderwerp is, omdat de vraag naar opvanglocaties in praktijk achter blijft op het aanbod.

Het bestuur ondersteunt de idee van het organiseren van een ambtelijke workshop maar

wilwel nauw betrokken blijven bijde uitkomst van de workshop. De voozitter is van
mening dat met name de gemeenten die nog geen opvanglocaties hebben aangeboden
aan zet zijn. De heer Haan vraagt hoe de leegstaande bedden waar op dit moment
steeds vaker sprake van is in opvanglocaties, zich verhouden tot de opgave van de
provincie voor het realiseren van opvanglocaties. Deze opgave moet van een goede
argumentatie worden voozien, deze ontbreekt op dit moment. De provincie Zuid-Holland
zegt toe dat dit aan de hand van een nieuwsbrief nadertoegelicht zal worden.

b) 10-iarig bestaan VRR
Dhr. Littooij staat kort stil bij het 1O-jarig bestaan van de VRR. Ter ere van deze
gelegenheid is er gebak bij de vergadering.

c) Evaluatie woningbrand Hellevoetsluis
Op 14 juni is het evaluatíerapport naar aanleiding van de recente woningbrand in
Hellevoetsluis uitgebracht. Dhr. Littooij licht toe welke acties naar aanleiding van het
rapport op dit moment nog lopen in verband met de realisatie van de aanbevelingen.
De aanbevelingen uit het rapport zijn in gang gezet. Daarnaast is een nieuw akoestisch
signaal in de kazerne aangebracht en is o.a. een voorstel voor de invoering van slimme
pagers ingebracht. ln relatie tot het dit jaar te ontwikkelen Plan Brandweezorg
(themasessie over dit onderwerp met het bestuur vindt plaats in augustus) wordt ook
met vrijwilligers over flexibele voertuigbezetting en uitruk op maat gesproken. Deze
ontwikkeling zou hoe dan ook in gang worden gezet, maar de urgentie ervan is door de
brand in de Gruttostraat onderstreept. Daarnaast zijn bereikbaarheid en
beschikbaarheid van de vrijwilligers en een visie op vrijwilligheid thema's die eveneens
terug komen in het Plan Brandweerzorg.

Dhr. Littooij licht toe dat de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) dit specifieke
incident aangrijpt om het Uitruk op Maat principe ter discussie te stellen. Tevens is de
VBV van mening dat de minister van V&J had moeten ingrijpen op dit bestuursbesluit.
De heer Littooij heeft geconstateerd dat er op dit moment met name overdag zorg
bestaat over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Daar
moet over nagedacht worden. Het is met name in de zomermaanden uiterst moeizaam
om het rooster rond te krijgen. De voorzitter hecht er belang aan dat de huidige
inzetprincipes niet gewijzigd worden als gevolg van één incident.

d) Stand van zaken BurgerAED
Dhr. Littooij licht de stand van zaken mondeling toe. Naar verwachting zullen alle
gemeenten aan het eind van het jaar aangesloten zijn bij Burger AED. Mevrouw Junius
merkt op dat zij heeft vernomen dat sommige hulpverleners nog niet overtuigd zijn van
de meenryaarde van de inzet van Burger AED, vanwege het feit dat men bang lijkt te
zijn dat burgers die opgeroepen worden de hulpverleners in de weg zullen lopen bij
hun werk. De heer Blase merkt op dat dit punt niet als probleem naar voren is

gekomen uit de pilot.

e) Support positie veiligheidsregio's in Omgevingsrecht
De voozitter meldt dat vanuit het ministerie van V&J het verzoek is gedaan om
bestuurlijke support namens het Veiligheidsberaad te leveren om de minister de posítie
van veiligheidsregio's in de Omgevingswet te laten bepleiten. De voozitter heeft gehoor
gegeven aan dit vezoek.

f)

Consultatie Regionaal Risicoprofiel:

De heer Littooij licht toe dat de VRR de afgelopen maanden heeft gewerkt aan het
opstellen van het Regionaal RisicoprofielRotterdam-Rijnmond. Het Regionaal
Risicoprofiel is bedoeld om inzicht te geven in de aanwezige risico's. Op basis van dit
inzicht kan het bestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen
en te beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te
bereiden. ook biedt het de basis voor de risicocommunicatie naar burgers.
Het vorige Regionaal Risicoprofiel is op 25 juni 2012 door het Algemeen Bestuur
vastgesteld. Voordat het Regionaal Risicoprofiel begin 2017 opnieuw vastgesteld kan
worden, vindt er een bestuurlijke consultatie plaats en worden de gemeenteraden in de
gelegenheid gesteld een reactie te geven. ln juli zal dhr. Littooij een brief naar de
gemeenteraden sturen met het vezoek een reactie te geven op het Regionaal
Risicoprofiel. lndien gewenst kan tijdens de consultatieperiode een toelichting aan de
raden worden gegeven.

7.

Terugkoppelingen
a) Onderhandelingen FLO - Brandweerkamer
Hierover is reeds een terugkoppeling gegeven bij agendapunt 3.

b) Gesprek minister V&J inzake realisatie meldkamer
De heer Littooij meldt dat de voozitters van de beide veiligheidsregio's in juní 2015
afspraken hebben gemaakt met de Ministervan V&J over de realisatie van de landelijke
lV/lCT voozíening voor de LMO en de aansluiting van de nieuwe meldkamer Rotterdam
daarop. Eén van de afspraken was dat medio 2016 een moment zou worden vastgesteld
waarop de staat van de voorbereidingen zou worden besproken. Dit moment heeft
inmiddels plaats gevonden op 13 juni jl. ln het gesprek is committment gevraagd voor het
realiseren van goede |CT-voozieningen ten behoeve van het aansluiten van de
meldkamer Rotterdam. Met name over de aansluiting van de meldkamer op c2000
bestaat op dit moment nog onzekerheid.

c) Visitatie VRR 13 en 14 juni jl.
Op 13 en 14 juni heeft de VRR de visitatiecommissie ontvangen. Dhr. Littooijgeeft een
korte terugkoppeling van de eerste bevindingen van de visitatiecommissie. Afgesproken
is dat de voorzitter van de visitatiecommissie de definitieve bevindingen komt presenteren
in de AB-vergadering van26 september.

TER KENNISNAME
8. 1e Kwartaalrapportage 2016
Dhr. van de stadt licht de 1e kwartaalrapportage mondeling toe. ln de afgeropen
periode zijn de gevolgen van het lndividueel Keuzebudget voor werknemers (lKB)
helder geworden. De VRR heeft net als andere gemeentelijke organisaties en
gemeenschappelijke regelingen, hier mee te maken. Hierdoor zal in 2016 de begroting
eenmalig worden belast met ca. € 1,8 mln. zijnde het bedrag aanT maanden
vakantietoeslag. Als gevolg van deze incidentele last komt het resultaat na
bestemming uit op een tekort van € 2.044.000. Als gevolg van verwerking van het IKB
duurt het langer voordat het weerstandsvermogen weer op orde is.

De heer Oskam vraagt of de VRR niet eerder van dit risico op de hoogte had kunnen
zijn. De heer van de Stadt antwoordt dat dit niet het geval is, de accountant heeft
voorgeschreven dat het lndividueel Keuzebudget als zodanig in de begroting 2016
moet worden verwerkt.
BESLUITVORMEND

9.

Jaarverslag en accountantsverslag 2015
De heer Van de Stadt licht toe dat de VRR het jaar 2015 afsluit met een positief
resultaat van €702.000,-. Het jaarverslag is op 24 maart behandeld door de
auditcommissie. De Auditcommissie heeft een positief advies op de jaarstukken 2015
gegeven en stelt voor om het resultaat na bestemming als volgt te bestemmen:
Toevoeging aan de algemene reserve €.1.225 k. en een bedrag van € 523 k. te
onttrekken van de algemene reserve ambulancedienst.
Accountant Ernst & Young heeft over het verslagjaar 2015 een goedkeurende
controleverklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de
jaanekening, zoals deze is opgenomen in het jaarverslag van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond.
Het bestuur besluit akkoord te gaan met de gevraagde beslissíngen.

10.1e Begrotingswijziging 2016 en Begroting 2017
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen van gemeenten op de 1e
begrotingswijziging 2016 en begroting 2017,is een reactie aan de colleges van B&W
opgesteld namens het Dagelijks Bestuur. Dhr. van de Stadt voorziet de ingebrachte
zienswijzen en de reactie daarop van een toelichting.
Het bestuur besluit de 1" begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 vast te stellen
HAMERSTUKKEN

l. lnstellingsbesluit Auditcommissie VRR
ln de vergadering van 2 novêmber 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het
instellen van een Auditcommissie. Omdat de samenstelling van de auditcommissie is
gewijzigd (dhr. Rensen heeft mw. Salet opgevolgd), wordt het definitieve
instellingsbesluit nu pas aan het AB voorgelegd.
Het bestuur besluit in te stemmen met het instellingsbesluit van de Auditcommissie.
I

12. Gonvenanten Geo en lnformatieveiligheid
Op 12juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad het'Programmaplan lnformatievoorziening
veiligheidsregio's 2015-2020'vastgesteld. De voorzitter van het veiligheidsberaad, Mw.
Faber, vraagt via ondertekening van de aangepaste convenanten Geo en
lnformatieveiligheid aan de veiligheidsregio's zich naar elkaar uit te spreken over
gemeenschappelijke deelname aan de beide programma's.
Het bestuur besluit in te stemmen met de convenanten Geo en lnformatieveiligheid.
I 3. Gewijzi gd schema bestuursvergaderingen 201 6

Het bestuur besluit in te stemmen met het gewijzigde vergaderschema voor 2016.

AFSLUITING
14. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur

Aldus

in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 september

2016.

ng.A.Aboutaleb
voorzitter

